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Dünya D›fl›
Yaflam

Dünya, sonsuz uzay bofllu¤unda
mavi bir bilye gibi Günefl’in çevresinde dönüyor. Yaflam› bar›nd›ran
dünyam›z acaba evrende benzersiz
mi? Gökbilimciler bu soruya hay›r
diye yan›t veriyor. Henüz rastlamam›fl olsak da evrenin baz› yerlerinde
yaflayan canl›lar bulunmas› olas›l›¤›
çok yüksek. Ne var ki, bu canl›lar›n
neye benzeyece¤ini bilemiyoruz. ‹ster uygarl›k gelifltirecek kadar karmafl›k, isterse de yaln›zca yaflam›n›
sürdürecek kadar basit olsun, baflka gezegenlerde yaflayan canl›lar
bize benzemiyor olacak. Onlar farkl› koflullarda do¤mufl, farkl› evrim
süreçlerinden geçmifl, bize tümüyle
yabanc› canl›lar.
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Bilimin bütün dallar›na dadanm›fl birer sahte bilim var. Jeofizikçilerin karfl›s›nda düz dünya savlar›, deprem kahinleri, arkeologlar›n antik astronotlar›, MÖ binlerce y›l önce yaflam›fl son derece ileri uygarl›klar›, fizikçilerin devridaim makineleri, kimyac›lar›n simyas›, antropologlar›n günümüzde
hâlâ yaflayan “maymunadamlar›” gibi fleyler var. Gökbilimcilerin de benzer biçimde astrolojiden sonra u¤raflmak zorunda olduklar› fley UFO’lar. Aç›l›m› “Unidentified Flying
Objects” (Tan›mlanamam›fl Uçan Cisimler) olan UFO düflüncesine göre, uzayl›lar belli s›kl›klarda Dünya’y› ziyaret
ediyorlar ve baz› insanlarla iletiflime geçiyorlar. Uzayl›lar›n
kulland›¤› uzaygemileri, uçan daireler kimi zaman insanlar› kaç›r›yor ve Dünya’n›n bilinmeyen yerlerinde kurduklar›
üslerine götürerek incelemelerde bulunuyorlar. Bu düflünceler elbette oldukça ak›l d›fl› ve gülünç. Ne var ki birçok
kifli bunlara inanabiliyor. Dünyad›fl› yaflam fikrinin ortaya
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Y›ld›z Tak›m›

ç›k›fl› 19. yüzy›lda Mars’› gözleyen ve gözlem sonuçlar› ola-

flamas› olas› canl›lard›. SETI (Search for Extra Terrestrial In-

rak Mars’ta kanallar oldu¤u sav›n› ortaya atan Percival Lo-

telligence, Dünyad›fl› Zeka Aramas›) projesinin yaflama

well’a ba¤lanabilir. O tarihten sonra Marsl›lar fikri h›zla po-

geçirilmesinde de büyük katk›lar› olmufltu. Sagan bu ko-

pülerleflmiflti. Sözgelimi Theodore Flournoy, 1901 tarihli

nudaki görüfllerini flöyle aç›kl›yor:

“Hindistan’dan Mars Gezegeni’ne” adl› kitab›nda Marsl› resimlerine yer vermifl, alfabelerini ve Frans›zcaya çok benze-

“E¤er varsa di¤er gezegenlerde yaflam izine rastlayabil-

yen dillerini anlatm›fl. Benzer biçimde ünlü psikiyatrist Carl

me amac›yla radyo sinyallerini dinleme, uzaya araç gön-

Jung, 1902 tarihli doktora tezinde, trende karfl›s›nda otu-

derme projelerinde görev alma ayr›cal›¤›na sahip oldu-

ran Marsl› “y›ld›z sakini” görme biçiminde bir ruhsal rahat-

¤um için kendimi çok flansl› say›yorum. Ancak, her kufl-

s›zl›k yaflayan ‹sviçreli bir kad›na yer vermifl. Bu gibi örnek-

kucu bilim adam›n›n alg›lay›p onaylayaca¤› bir sinyale

leri ço¤altmak mümkün. Mars’a ve Venüs’e uzay sondala-

rastlanamad›¤› sürece, ne denli çekici bir fikir olursa ol-

r› gidip de bu gezegenlerde yaflam olmad›¤›n› ortaya ç›ka-

sun, dünyad›fl› yaflama iliflkin bir kan›t bulmufl say›lama-

r›ncaya dek insanlar›n sa¤l›kl› ya da sa¤l›ks›z düfl gücü çok-

y›z. Tek yapabilece¤imiz e¤er o f›rsat ç›karsa, daha iyi ve-

ça çal›flm›fl ve çeflitli canl›lar düfllemifl. Ne var ki, bilimsel ve-

ri elde edene kadar beklemek. Dünya’n›n ötesinde ya-

rilerin ›fl›¤›nda günümüzde Mars’tan ya da Venüs’ten ge-

flam oldu¤unu gösteren ciddi bir kan›ta henüz rastlam›fl

len canl› izle¤ine art›k rastlanm›yor. UFO tutkunlar›n›n ye-

de¤iliz. Ama araflt›rman›n da henüz bafl›nday›z. Bu konu-

ni gözdesi art›k Sirius ya da Andromeda gibi çok daha

da söylenebilecek tek fley, yar›n yeni ve daha güçlü bir

uzak yerler. Aç›kça görülüyor ki, bilinmeyene olan ilgi ve

veri elde edebilecek olmam›z…

düfl gücü birleflince, bilimsel akl› bir kenara koyabiliyor.
S›k s›k, ‘Dünyad›fl› zeka oldu¤una inan›yor musunuz?’ soBütün bunlar evrende bizim gezegenimiz d›fl›nda yaflam

rusuyla karfl›lafl›yorum. Verdi¤im yan›t, standart savlar›

olmad›¤› anlam›na gelmiyor. Yaflam›n sadece bizim geze-

içeriyor: Uzayda çok say›da y›ld›z var, yaflam molekülleri

genimizde ortaya ç›kt›¤›n› ve tüm evrenin bunun d›fl›nda

her yerde mevcut; milyarlarca ifadesini kullanmay› da

bombofl oldu¤unu düflünmeyelim. Bilimsel düflünce bize,

unutmuyorum kuflkusuz. Sonra da evrende bizden baflka

evrenin birçok köflesinde yaflam›n filizlenmifl oldu¤unu,

zeki varl›k olmamas› görüflünün benim için çok garip ol-

hatta teknolojik geliflmeler gerçeklefltirebilir hale gelmifl
olabilece¤ini söylüyor. Uzayla ilgili en çok merak edilen
sorulardan biri de bu. Bu nedenle konu oldukça popüler
ve bilimkurgu yazarlar›n›n da ilgisini çekiyor. Bilimkurgu
filmlerinde ifllenen ana izleklerden biri dünya d›fl› canl›lar.
Uzay gemilerinden inip: “Merhaba Dünyal› biz dostuz” di-

du¤unu, ama henüz oldu¤unu kan›tlar yönde güçlü verilere de rastlamad›¤›m›z› belirtiyorum. Genellikle, ard›ndan flu soru geliyor: ‘Kiflisel görüflünüz nedir?’ Ben de, ‘Kiflisel görüflümü az önce belirttim size’ diyorum. ‘Evet, anBilimkurgu filmlerinde yap›lan en büyük yanl›fllardan biri, dünyad›fl› canl›lar›n insana benzer biçimlerde olmas›.

yerek ziyaretimize gelen ya da evrenin bir baflka köflesinde insanlarla birlikte yaflayan, savaflan, al›fl verifl eden
dünya d›fl› canl› tasar›mlar› görmek mümkün. Ne var ki,
bu canl›lar ço¤u zaman insana benzer biçimlerde görünen, birkaç küçük de¤ifliklik d›fl›nda insana benzeyen
uzayl›lar. Bu “beyaz perde uzayl›lar›”, ne derece ilginç görünürlerse görünsünler asl›nda bilimsel gerçeklerle çok da
uyuflmuyorlar. Uzay›n bilmedi¤imiz bir köflesinde ortaya
ç›kan ve de¤iflik evrim süreçleri geçirmifl canl›lar›n, insanla ayn› koflullara sahip bir gezegende ayn› yollar› izleyerek
evrim geçirmesi akla çok da uygun gelmiyor.
Dünyad›fl› yaflam üzerine çal›flmalar deyince akla gelen ilk
isimlerden biri, ABD’li gökbilimci Carl Sagan. Sagan ölünceye kadar çal›flmalar›n› bilimin pek çok alan›nda sürdürdü; ilgi duydu¤u alanlar›n bafl›ndaysa uzay ve uzayda yaMart 2007 103 B‹L‹M ve TEKN‹K
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l›yorum, ama içgüdüleriniz ne söylüyor size?’ Ama benim

Eflitli¤in sol taraf›nda bulunan ve Samanyolu Galaksisi’nde

düflüncelerimi içgüdülerim yönlendirmiyor. Dünyay› anla-

bulunan uygarl›klar›n say›s›n› gösteren N ifadesi çok say›da

mak konusunda ciddiysem, ne denli haz verici olursa ol-

çok say›da de¤iflkene ba¤l›. Bunlardan R*, gökadam›zdaki

sun, düflünmek için beynimden baflka bir araca baflvurmak

uygun y›ld›zlar›n say›s›n›, ∫p gezegen sistemi bulunan y›ld›z-

bafl›m› derde sokar. Gerçekten, yarg›ya varmak için kan›t›
beklemenin hiçbir sak›ncas› yok; sizi temin ederim.”

aç›s›ndan yaflama uygun yaflama elveriflli gezegenlerin sa-

SETI projesi uzayda ak›ll› canl›lar ar›yor. SETI Enstitüsü baflkanlar›ndan Frank Drake , West Virginia’daki Ulusal Radyo
Astronomi Gözlemevi çal›flmalar› s›ras›nda bir denklem önermiflti. 1961 y›l›nda somutlaflt›r›lan “Drake Denklemi” tek bir
çözüme sahip olmamakla birlikte ortaya koydu¤u de¤iflkenlerin önemi nedeniyle bilim çevrelerince genel kabul gördü. “Drake Denklemi” flu flekilde formüle edilebilir:

N=

R f
*

.

p

. ne .

B‹L‹M ve TEKN‹K 104 Mart 2007

f f f
l

.

i

.

c

.

f

lar›n oran›n›, ne, belirli bir y›ld›z sisteminde çevresel koflullar

y›s›n›, ∫l, yaflama uygun gezegenlerde hayat›n bafllama oran›n›, ∫i, zeki canl›lara ait yaflam biçimlerinin geliflti¤i gezegenleri, ∫c, iletiflim kurabilecek teknik düzeydeki uygarl›klar›n geliflti¤i gezegenlerin oran›n›, ∫L de ‹letiflim kurulabilecek
bir gezegenin ömrü boyunca bar›nd›rd›¤› teknolojik uygarl›¤›n zaman kesrini gösteriyor. Bu denklemin ilk de¤iflkenleri, yani y›ld›zlar›n ve gezegen sistemlerinin say›s› biliniyor.
Di¤erleriniyse tahmin etmek gerekiyor. Bu yöntemle Carl
Sagan, gökadam›zda bu kflullara uygun en az 10 gezege-

L

nin bu flartlara uygun oldu¤unu ileri sürmüfltü. Bu say›
Frank Drake için 10 bin ve Isaac Asimov için 580 bin.
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Y›ld›z Tak›m›

Hayali Aurelia gezegeninden: Gurpholg

Evrende Dünya’dan baflka gezegenlerde de yaflam var ve

Güneflimizden çok daha küçük ve görece so¤uk y›ld›zlar.

oralarda yaflayan canl›lar›n biçimleri bize hiç benzemiyor,

Ama gökadam›zdaki y›ld›zlar›n % 70 kadar›n› bu y›ld›zlar›n

bu konu aç›k. Peki, o canl›lar neye benziyor? Bir canl›n›n

oluflturdu¤u düflünülüyor. Gezegenin yörüngesi y›ld›za t›p-

fleklini belirleyen fley gereksinimler. Canl›lar yaflad›klar› böl-

k› Ay’›n Dünya’m›za ba¤l› oldu¤u gibi kütle çekim kilidiyle

geye gereksinimlerine göre uyum sa¤l›yorlar. En temel ge-

ba¤lanm›fl. Bunun anlam› gezegenin bir yüzünün sürekli

reksinimler kuflkusuz beslenmek ve üremek. Canl›lar, Dün-

y›ld›za dönük, di¤er k›sm›n›nsa karanl›kta kal›yor olmas›. Ya-

ya’da oldu¤u gibi evrenin her köflesinde bu temel gereksi-

flam gündüz k›sm›nda sürüyor ve canl›lar bildiklerimizden

nimleri do¤rultusunda uyum becerilerini gelifltireceklerdir.

farkl›. Sürekli gün ›fl›¤›nda olan canl›lar yaflamlar›n› bu ko-

Bu ba¤lamda gözümüzün önüne bir uzayl›y› getirmek iste-

flullar alt›nda sürdürmek için gerekli uyumu sa¤lam›fllar.

di¤imizde nas›l bir fley düflünmeliyiz? Bunun için NASA’da-

Benzer örnekleri kendimiz de tasarlayabiliriz. ‹flitme duyu-

ki araflt›rmac›lar düflsel bir gezegen tasarlam›fllar. Aurelia
ad›n› verdikleri bu düflsel gezegenin canl›lar›n›n neye benzeyebilece¤ini tasarlam›fllar. Aurelia’n›n çevresinde döndü¤ü y›ld›z bir k›rm›z› cüce. K›rm›z› cüce denen y›ld›zlar,
Hayali Aurelia gezegeninden: Mudpod.

muzun bugünkü biçimde olmas›n› atmosferimize borçluyuz. Hava sesi iletiyor ve birbirimizi ya da baflka sesleri duyuyoruz. Diyelim ki atmosferi daha ince olan bir gezegen
olsun. Böyle bir gezegende yaflayanlar seslerini birbirlerine
duyurmak için çok yüksek ses ç›karacak bir g›rtlak yap›s› ya
da birbirlerini duyabilmek için kocaman yelken kulaklar gelifltirmek zorunda kalacaklard›. Belki de evrim sürecinde iletiflim kurmak için sesten vazgeçip görsel iletiflime a¤›rl›k vereceklerdi. Benzer ak›l yürütmeleri sürdürüp kendi bilimkurgumuzu üretebiliriz. Bu flekilde belki kolayc› bilimkurgular›n
tasarlad›¤› insan biçimli, hatta kimi filmlerde gördü¤ümüz
kravat takan uzayl›lar gibi yanl›fl imgelerden de kurtuluruz.
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